OBEC ŠUMVALD
Šumvald č. 17, PSČ 783 85
IČO: 00299537, tel.: 585041258, teL/fax: 585041048,
e-mail: sumvald@sumvald.cz

Obecně závazná vyhláška

č.2/2011

o užívání plakátovacích ploch v majetku obce

Zastupitelstvo obce Šumvald se na svém 7. zasedání dne 13. 7. 2011 usnesením
č. U-77/7/2011 usneslo vydat na základě ust. § 10 písmo c) a § 84 odst. 2 písmo i) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku:
Článek I
Úvodní ustanovení
1. Cílem a účelem této obecně závazné vyhlášky (dále jen "vyhláška") je stanovení pravidel
pro užívání plakátovacích ploch v majetku obce.
2. Plakáty se pro účely této vyhlášky rozumí mimo plakátů i reklamní a propagační letáky,
inzeráty, obchodní nabídky a další obdobné tiskoviny určené k vylepení.

Článek II
Užívání plakátovacích ploch
1. Plakátovací plochy v majetku obce jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky.
2. Výlep plakátů na jiných zařízeních obce sloužících potřebám veřejnosti než na
plakátovacích plochách dle této vyhlášky je zakázán.
3. Výlep plakátů, propagujících fašismus, pornografii, násilí, plakáty obsahující prvky
urážející národnostní a náboženské cítění, prvky snižující lidskou důstojnost a proti státní
zájmy, je zakázán.
4. Výlep plakátů si zajišťuje zájemce na vlastní náklady.
5. Výlep plakátů mimo stanovené plakátovací plochy nebo na zařízeních obce sloužící
potřebám veřejnosti je povinna neprodleně odstranit osoba, která výlep provedla.
6. Pokud nelze zjistit bezprostředně osobu, která výlep provedla, je povinen v přiměřené
době provést odstranění ten, jehož propagace je z oznámení zřejmá, nebo distributor
plakátů.

Článek III
Sankce
1. Kontrolu dodržování této vyhlášky provádí Obecní úřad Šumvald.
2. Porušování ustanovení této vyhlášky bude sankcionováno podle zvláštních právních
předpisů I), pokud nepůjde o jiný správní delikt nebo trestný čin.

Článek IV
Závěrečná ustanovení
1. Tato obecně závazná vyhláška byla schválena usnesením Zastupitelstva obce Šumvald č.
U-77/7/2011 a nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.
Dnem vyhlášení je první den jejího vyvěšení na úřední desce.
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č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
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